
 

 

 

 

 

  



 

  

  التمهيد : 

 وداعمين مسععععتنيدين من األطراف بجمي  عالقته  تنظم التي واإلجراءا  السععععي  عععع   الخيرية جدة عيون جمعية تضعععع 

شكل . األطراف هذه وك فة الجمعية حقوق يكنل بم  , وخالفه ومتطوعين صدر والعقود العمل أنظمة وت  األ   ي الم

 تسععوية وطريقة المسععلولية وحدود , الداء في التقصععير وتبع   أدائه  وطريقة المتع قدين وواجب   حقوق تحديد في

ف   يذ جراء من تنشععععع  قد التي الخال م   العقود هذه تنن خد كل وال نل بشعععع ي يك م  قة ذا  األطراف ةح  م  العال

 آلية وضععع  خالل من أولوية له  وتضععع   المسعععتنيدين م  العالق   صعععي ة على الخيرية جدة عيون جمعية وتركز.ةالجمعي

  .المستنيد حقوق يكنل بم  وتعميمه  عليه  والتعديل ب  تمرار مراجعته  م  . العالقة هذه لتنظيم

 هدف الع م : ال

 متطلب تهم ومت بعة مع مالتهم إلنج ز ع لية وجودة و رعة بإتق ن الشرائح ك فة من للمستنيدين متميزة خدمة تقديم

 , األهداف تحقيق إلى للوصول الجه   ك فة م  ب لتع ون تتم التي والتحسين التطوير مواصلة على والعمل ومقترح تهم

  . المستنيد طلب إلى الح جة دون الطرق ب  هل إليهم والوصول

 االهداف التنصيلية :

 ك فة على وحصولهم اإلجراءا  تسهيل خالل من الجمعية في المستنيدة النئ   وك فة المستنيد ح جة تقدير 

 ومشقة عن ء دون المطلوبة الخدم  

 المستنيد خدمة في االلكترونية األ  ليب ب حدث متك ملةال الخدم   تقديم. 

 قنوا  عدة خالل من وا تنس راتهم المستنيدين تس ؤال  م  يتن  ب بم  مالئم بشكل واإلج ب   المعلوم   تقديم. 

 خدمته انج ز و رعة لظروفه وتقديرا   لوقته حن ظ    موقعه من للمستنيد خدمة تقديم. 

 تقديم إلجراء المستمر والتحسين المقدمة الخدمة جودة لرف  كو يلة المستنيد رض  قي س عملية على التركيز 

 .الخدمة مقدم وأداء خدمة

 المع يير أفضل تبني خالل من ب لجمعية المستنيدين وانتم ء ثقة زي دة. 

  :المم ر    في تقديم الخدمة للمستنيد وذلك عن طريق م  يلي

 الجمعية في المقدمة الخدم   عن المستنيد لدى الس ئدة  هيمالمن تصحيح 

 خدم   من تقدم وم  الجمعية نحو جديدة ايج بية وقن ع   انطب ع   تكوين 

 حقوق من حق الخدمة جودة تقييم أن على والت كد ذلك على والتشجي  المستنيد لدى الخدمة تقييم ثق فة نشر 

  .والتشهير للعق ب ال ويروالتط للتقويم أداة أنه  حيث المستنيد



 

  

 الخ رجي أو الداخلي للمستنيدين خدم ته  تقدم التي األقس م جمي  بين الخدمة جودة ثق فة نشر 

 على القض ء ومح ولة للمستنيد المقدمة الخدم   ونوعية بمستوى لالرتق ء إدارية وتقني   من هيم ابتك ر 

 للمستنيد المقدمة لخدم  ل المستمر التحسينو لتطويرا اللخ من وذلك ع لية جودة ا ذ خدم   تقديم معوق  

 المستنيدين أراء تلمس خالل من

  :القنوا  المستخدمة للتواصل م  المستنيدين

 الموق  / التطوع خدمة /المس عدة لبط خدم  /الخط ب   /االجتم عي التواصل و  ئل /اله تنية االتص ال  / لمق بلةا

 للجمعية االلكتروني

    ينالمستنيدين للتواصل م  المستنيداألدوا  المت حة لموظف عالق: 

 دعم طلب /  لمستنيدينل الدعم  ي  ة دليل   /  الجتم عيا البحث خدم   دليل  /   للجمعية األ   ية الالئحة

 مستنيد

  :ويتم التع مل م  المستنيد على مختلف المستوي   إلنه ء مع مالته ب لشكل الت لي

 الك في الوقت المراج  وإعط ء اال تنس را  جمي  على واإلج بة واحترام بلب قة المستنيد ا تقب ل 

 صالحيته  من والت كد البي ن   مط بقة الموظف وعلى , المطلوبة المعلوم   ك فة المراج  تقديم من الت كد 

 التقديم وقت

 تس ؤالته على لإلج بة االجتم عي البحث لمسئول إح لته الموظف فعلى للمستنيد اإلجراءا  وضوح عدم ح لة في 

 التنظيمية الجوانب وإيض ح

 صحة عن مب شرة مسئولية مسلول وأنه عليه  والتوقي  الدعم ط لب من المقدمة البي ن   صحة على الت كد 

 المعلوم  

 تقل ال مدة خالل رفضه أو قبوله بش ن عليه والرد طلبه لدرا ة البحث للجنة  يرف  طلبه ب ن للمستنيد حالتوضي 

 أ بوعين عن

 الطلب   اكتم ل م  التسجيل اجراءا  ا تكم ل.  

 الالزمة الخدمة تقديم.  

  : المراج 

                           ريخ/ت            / يوم في السي  ة هذه  (        ) دورته في (      ) جتم عالا في الجمعية إدارة مجلس اعتمد

 .  بق  الموضوعة   التبرع جم   ي     مي ج محل السي  ة ذهه وتحل .


